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Sjømatbedriftenes overordnede syn:  
 
Sjømatbedriftene er en nasjonal, politisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer 
alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vårt formål er å utvikle sjønæringene på en 
samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Vi representerer mange av de 
virksomhetene som går under kategorien sjømatindustri, og har et stort antall medlemmer 
langs hele kysten. Dette vil også reflektere vårt høringssvar, ved at vi vil ha et særskilt fokus 
for en politikk som sikrer større grad av forutsigbarhet i råstoffleveransen til fiskeindustrien, 
slik at man i større grad kan bidra til å sikre helårlige arbeidsplasser for denne delen av 
næringen.  
 
Tar vi et kort tilbakeblikk gjennom de siste tiårene, rapporterer våre medlemmer, at de 
opplever at dagens kvotesystem har hatt følgende utvikling når det gjelder fiskeriflåten:  
 

• Den differensierte flåten har blitt utfordret mer og mer gjennom årenes gang.  

• Det har blitt tillatt store kvotepakker  

• Det har blitt en konsentrasjon av kvoter på stadig færre fartøy 
 

Tar vi en nærmere titt på landindustrien, rapporteres det om følgende utvikling:  
 

• Færre leverandører  

• Kortere sesonger – skaper unødvendig høyt fiskepress  

• Opplever dårligere kvalitet på den fisken som kommer inn 

• Økende eksport av ubearbeidet fisk 

• Store problemer for mange å skaffe nok råstoff  

• Problemer for mange å skaffe nok råstoff med «god nok» kvalitet 
 
Innledningsvis vil Sjømatbedriftene understreke viktigheten av at endringer i kvotesystemet 
må sikre legitimitet. Dette gjelder både i næringen og hos samfunnet for øvrig. På den 
bakgrunn mener vi at kvotesystemet må bidra til effektivisering og forenkling for næringen, 
økt stabilitet og forutsigbarhet. Videre må kvotesystemet legge til rette for en flåte som har 
tilstrekkelig lønnsomhet og som svarer til forventingene i resten av verdikjeden.  
 
Sjømatbedriftene er videre opptatt av at man legger til rette for en differensiert flåtestruktur. 
Med dette menes en fiskeriflåte som er sammensatt med et rimelig antall fiskefartøy i alle 
lengdegrupper. I så henseende mener vi det er to relevante perspektiv som må ivaretas: Det 
ene er å sikre variasjon i størrelse innenfor kystfiskeflåten, samtidig som man evner å ivareta 
en variasjon som fiskeflåten skal representere mellom havfiske og kystfiske.  
 
Hvorfor er en differensiert flåtestruktur viktig? Det å legge til rette for lokalt eierskap og lokale 
leverandører bidrar etter Sjømatbedriftenes syn til sunn konkurranse, økt innovasjon og 
mangfold. Det vil videre kunne bidra til mer forutsigbar og tilpasset råstofftilgang gjennom det 
at man har fartøygrupper og redskap som utfyller hverandre. For å sikre en fungerende 
helhet er Sjømatbedriftene av den oppfatning at differensiert og spredt eierskap er like 
avgjørende som en differensiert flåtestruktur.  
 

Innledning:  
 
Når det gjelder selve stortingsmeldingen mener Sjømatbedriftene at framstillingen preges i 
stor grad av utviklingstrekkene knyttet til torskefiske i nord, og at dette danner for mye av 
premissene for drøftingene og forslagene som fremmes i meldingen. Reguleringen av de 
pelagiske fiskeriene, samt hvitfisk- og rekefiskerne i sør har fått liten plass i meldingen.  

 



Sjømatbedriftene mener dette gjør at den fremlagte politikken i for liten grad representerer 
helheten om de norske fiskeriene, og på den måten ikke gir et godt nok blide av næringen.  
 
Sjømatbedriftene registrere at regjeringen også tar sikte på å fremme en lovproposisjon om 
endringer i deltakerloven og havressursloven, og at denne skal kunne behandles i Stortinget 
parallelt med kvotemeldinga.  
 
Sjømatbedriftene synes regjeringen legger opp til en noe underlig fremgangsmåte ved at de 
har valgt å utforme et høringsnotat med lovendringsforslag før Stortinget har ferdigbehandlet 
stortingsmeldingen, ved at Stortinget inviteres til å gjennomføre en parallell behandling. Dette 
fremstår etter vårt syn som uryddig, og ber Stortinget om å avstå fra denne 
behandlingsformen.  
 
Sjømatbedriftene viser til at de foreslåtte tiltakene i stortingsmeldingen forsøker å balansere 
en rekke til dels motstridende hensyn. Med dette som bakteppe blir et sentralt spørsmål 
hvordan stortingsmeldingen lykkes med sine hovedmål om økt effektivisering og økt 
lønnsomhet.  Etter vårt syn er svaret et klart og tydelig, nei. Regjeringens kvotemelding 
fremstår som vanskelig å forstå, og fører til at det blir mer komplisert, mer byråkratisk og 
dårligere lønnsomhet for en rekke aktører i næringen.  
 

Sjømatbedriftenes hovedprioriteringer  
 
Politikken må bidra til:  
 

• Å legge til rette for tilstrekkelig lønnsomhet både på sjø og land 

• Forenklinger og forutsigbarhet for hele verdikjeden 

• Økt verdiskapning av våre ressurser i Norge.  

• Redusere fiskepresset  

• Fremme økt kvalitet 

• Økt råstofftilgang og større forutsigbarhet 

• Legge til rette for økt bearbeiding i Norge.  

• Industrien må få større anledning til å by på fisken – Alt fryst bør legges ut på  
auksjon.  

• Stimulere til å opprettholde en differensiert flåtestruktur både med tanke på størrelse 
og eierskap.  

• Beholde lengdegrensene (Finnmarksmodellen). Dette innebærer at 21 meters 
grensen opprettholdes.  

• Kvoteåret bør endres slik at det går fra 1. september til 1. september. Dette vil 
bidra til mer stabil råstofftilgang inn mot slutten av året og julehøytiden.  

• kvotefordeling til levendefangst bør i sin helt legges inn i aquakulturregelverket. 
Størrelsen på kvoten bør legges på et kommersielt nivå, og da på om lag 10.000 tonn 
første år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sjømatbedriftenes standpunkt knyttet til forslagene i kvotemeldingen 
 
Nedenfor følger en oversikt over Sjømatbedriftenes standpunkt på forslagene fremsatt i 
kvotemeldingen:  
 

• Innføring av fiskeritillatelser, støttes   

• Innføring av kvotefaktorer, støttes   

• Innføring av fast fordeling til erstatning for dagens dynamiske    
Kvotefordelingsnøkkel, støttes.   

• Innføring av ny ordning med inn- og utleie av utvekslingskvoter, støttes IKKE  

• Innføring av en selvfinansiert markedsplass, støttes IKKE 

• Forslaget om å avvikle kondemneringsordningen, støttes  

• Forslaget om å konvertere strukturkvoter til kvotefaktorer med 15 års lengre varighet 
enn gjeldende tidsbegrensning, støttes IKKE  

• Etablering av fellesskapets kvotebeholdning, støttes IKKE 

• Avvike samfiskeordningen, støttes IKKE  

• Forslag om å innføre en næringsfinansiert kondemneringsordning for fartøy under 11 
meter, støttes IKKE.  

• Forslag om å erstatte dagens gruppeinndeling etter hjemmelslengde med 
gruppeinndeling etter faktisk lengde, støttes.   

• Forslag om at åpne grupper opprettholdes, støttes  

• Forslag om at kystfiskekvoten videreføres, støttes   

• Forslag om at fartøyseiere i åpen gruppe som er under 30 år skal gis et kvotetillegg i 
5 år, støttes.  

• fartøyeiere under 30 år i åpen gruppe gis et kvotetillegg tatt av kvoten til åpen gruppe, 
støttes 

• Forslag om at skole og lærlingekvoter videreføres, støttes 

• Forslag om at ferskfiskeordningen skal avsettes innenfor de enkelte gruppekvotene, 
og vil be stortinget om å legge 

•    til rette for en mer forutsigbar ferskfiskeordning, slik det fremkommer i  

•    ovennevnte forslag fra Sjømatbedriftene.  

 
 

De enkelte forslag i kvotemeldingen 
 
Forenkling i grunnsystemet:  
 
Regjeringen foreslår følgende tiltak i kvotemeldinga:  
 

• Årlige deltakerrettigheter og konsesjoner erstattes med en felles fiskeritillatelse.  

• Det innføres faste kvotefaktorer. Dette innebærer at det enkelte fartøys andel av 
disponibel kvote fremkommer av kvotefaktorer som tildeles fartøy med relevant 
fiskeritillatelse.  

• Dynamiske kvotefordelingsnøkler blir erstattet av en fast fordeling.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Sjømatbedriftenes syn:  
 
Fiskeritillatelser:  
 
Ordningen med fiskeritillatelse innebærer primært en juridisk presisering i forhold til dagens 
system med deltakeradgang i kystflåten. Sjømatbedriftene vil understreke at 
reguleringsmessig er det en utfordring at ikke alle fartøy fisker sine tildelte kvoter, særlig 
gjelder dette for sei og hyse blant den mindre flåten.  
 
Sjømatbedriftene støtter regjeringens forslag om å erstatte dagens system med konsesjoner 
og årlige deltakeradganger med en generell fiskeritillatelse, men vil poengtere at dette 
forutsetter at gruppeskiller innen hav og kystflåte, samt område- og redskapsavgrensninger 
blir praktisert og håndhevet på en tilfredsstillende måte.  

 
Kvotefaktor:  
 
I dag fremkommer et fartøys årlige kvoter gjennom et kompleks system der gruppeinndeling 
og dermed fordelingsnøkler innad i gruppen basert på hjemmelslengde, basistonn, 
konsesjonskapasitet eller kvotefaktorer, og i noen tilfeller fartøyets faktiske lengde, alene 
eller i kombinasjon med hjemmelslengden, avgjør det enkelte fartøys kvoter innenfor ulike 
fiskerier.  
 
Sjømatbedriftene viser til at regjeringen foreslår å endre dagens system ved at det innføres 
kvotefaktorer, slik at kvoteandelene til et fartøy fremgår direkte av fartøyets kvotefaktorer, og 
hvor faktoren skal uttrykke hvor stor andel av disponibel kvote fartøyet kan fiske av den 
aktuelle bestanden. Dette skal beregnes og fremkomme som en brøk hvor nevneren er sum 
kvotefaktorer i den aktuelle kvoteregulerte  bestanden.  
 
Sjømatbedriftene mener det er et behov for å få til et mindre byråkratisk system som er 
enklere og forstå, og støtter på den bakgrunn regjeringens forslag om å innføre kvotefaktorer 
til erstatning for dagens system.  

 
Dynamisk kvotefordelingsnøkler:  
 
Regjeringen foreslår å erstatte dagens dynamiske kvotefordelingsnøkler med en fast 
fordeling.  
 
Sjømatbedriftene viser til at intensjonen bak de dynamiske fordelingsordningene var å 
prioritere kystflåten ved lave kvoter, ettersom havfiskeflåten var mer mobil og kunne 
kompensere nedgang i kvotene for torsk og sild med fiske på andre arter langt fra kysten.  
 
Sjømatbedriftene har merket seg at berettigelsen for slike ordninger har endret seg. 
Forvaltningen av bestandene er bedre. De større fartøyene i kystgruppen drives av 
profesjonaliserte bedrifter som evner å håndtere nedgang i fiskekvoten, og da særlig 
gjennom bedre kvoteporteføljer, som reduserer risikoen. Torsketrålens rolle som leverandør 
av fersk fisk til nordnorsk fiskeindustri er redusert. Videre har dagens konvensjonelle flåte en 
helt annen sammensetning enn den hadde ved overgangen til fartøykvotesystemet i 1990.  

 
Regjeringen foreslår en fast fordeling for torsk nord for 62 breddegrad på 32 pst., til 
trålgruppen. Sett i forhold til snittet de siste ni årene innebærer dette en moderat styrking av 
kvotegrunnlaget til fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.  

 
 



Sjømatbedriftene vil understreke at man er opptatt av å opprettholde sikkerhetsmekanismen 
som ligger i dagens trålstige. Derfor mener Sjømatbedriftene at særlig torskeavhengige 
fartøy som fisker kystnært skal kunne få et kvotetillegg dersom nasjonal kvote blir under 
270 000 tonn. På den bakgrunn støtter Sjømatbedriftene regjeringen i at en slik 
ekstrakvoteordning skal kunne benyttes for å tilgodese særlig torskeavhengige kystfartøy 
som fisker kystnært.  
 
Sjømatbedriftene støtter regjeringens forslag om å innføre en ordning med fast fordeling.  
 

Sjømatbedriftenes konklusjon:  
 

Sjømatbedriftene støtter regjeringens foreslåtte tiltak og forenklinger i 
grunnsystemet. Dette gjelder både innføringen av:  
 
 - Fiskeritillatelser  
 - Kvotefaktorer  
 - Innføring av fast fordeling til erstatning for dagens dynamiske    
   kvotefordelingsnøkkel.  

 

 
Økt fleksibilitet i fisket (Kvoteutveksling for inn- og utleie)  
 
Regjeringen foreslår følgende tiltak:  
 

• Det opprettes en ordning for kvoteutveksling for ut- og innleie av kvoter innenfor et 
kvoteår.  

• Kvoteutvekslingsordningen skal begrenses til ut- og innleie av maksimalt henholdsvis 
20 og 50 pst.  av verdien av kvoter.  

• Det opprettes en selvfinansierende markedsplass for å sikre en effektiv, transparent 
og fleksibel kvoteutveksling.  

  
Forslagene om å opprette en ordning med kvoteutveksling begrunnes med økt fleksibilitet i 
form av individuelle tilpasning for den enkelte. Selv om hovedregelen i dag er at kvoter 
tildeles det enkelte fartøy, og at det ikke er anledning til å leie ut hele eller deler av kvoten 
sin, har man også innenfor dagens system ulike ordninger som likevel legger til rette for 
løsninger som bidrar til individuelle fleksible tilpasninger. Dette gjelder strukturordninger som 
gir enkelte fartøy mulighet til å øke sitt kvotegrunnlag. Videre vises det til 
slumpfiskeordningen, kvotebytteordningen, og rederikvote- og driftsordninger. Dette er 
ordninger som nå foreslås og erstattes med kvoteutvekslingsordningen.  

 
Sjømatbedriftenes syn:  
 
Sjømatbedriftene viser til at den foreslåtte ordningen med kvoteutveksling for inn- og utleie, 
fremstår isolert sett som en forlokkende løsning som kan bidra til økt fleksibilitet. Videre 
registrerer vi at ordningen også er en del av de forslagene som knytter seg 
strukturkvoteordningen og statens kvotebank.  
 
 
 
 
 
 
 



Sjømatbedriftene viser til den foreslåtte ordningen om å opprette en markedsplass, og hvor 
man vil kunne leie kvoter, og da basert på en prissetting ut fra hvem som har høyest 
betalingsevne og betalingsvillighet, kan skape store negative konsekvenser i form av at det 
skapes ubalanse i den differensierte flåtestrukturen. Etter vår mening vil denne 
konsekvensen kunne oppstå, selv om man kun kan leie ut- og inn fra samme gruppe.  
Videre ser Sjømatbedriftene at ordningen kan føre til økt fiskepress i områder med godt 
fiske, noe som kan gi uheldige og negative konsekvenser for landindustrien.  
 
Sjømatbedriftene mener det er uklart hvordan denne ordningen vil fremstå sammenliknet 
med eksisterende ordninger. Når man ser kvoteutvekslingsordningen i sammenheng med 
strukturkvoteordningen og statens kvotebank fremstår ordningen mer som et statlig 
instrument for å inndrive ressursbeskatning.  
 
Sjømatbedriftene mener ordningen virker å være en lite «ferdigtygd» ide, og mener derfor at 
ordningen bør utredes nærmere, både når det gjelder konsekvenser av ordningen, samt 
hvilke økt fleksibilitet ordningen vil representere for næringen. Slik forslaget er fremsatt i dag 
fremstår den mer som et forenklingsforslag for forvaltningen enn for næringen.  
 
Sjømatbedriftene vil på den bakgrunn gå imot innføringen av en kvoteutvekslingsordning for 
inn- og utleie.  

 
Sjømatbedriftenes konklusjon:  
 

- Sjømatbedriftene går imot regjeringens forslag om å innføre en ny ordning 
  med inn- og utleie av utvekslingskvoter.  
 
- Sjømatbedriftene går imot forslaget om å innføre en selvfinansiert 
  markedsplass.  

 
Langsiktig tilpasning av fangstkapasitet:  
 
Regjeringen foreslår følgende tiltak:  
 

• Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.  

• Strukturkvoteordningens tidsbegrensning opprettholdes med videreføring av kvotetak 
på dagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag, uten kondemneringskrav og med 
fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.  

• Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 pst. som tilfaller 
en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på 
kvotefordelingen, dvs. at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.  

• Fartøyeier gis mulighet til å søke om konvertering av strukturkvoter til kvotefaktorer 
med 15 års lengre varighet enn någjeldende tidsbegrensning. Ved konvertering 
fordeles deler av strukturgevinsten innenfor de angjeldende fartøygrupper.  

• Konvertering vil være frivillig for den enkelte.  
 
Regjeringen fremhever at man har lagt vekt på at det er stor motstand mot å endre sentrale 
rammebetingelser blant næringsaktørene og sentrale næringsorganisasjoner. Regjeringen 
fremhever at de legger vekt på at kvotesystemet skal ligge fast over tid, og ikke bli gjenstand 
for grunnleggende endringer som følge av skiftende flertall i Stortinget. Regjeringen er 
imidlertid opptatt av at selv om dagens strukturkvoteordning videreføres, så bør den ikke 
inneholde unødvendige begrensninger som har gitt utilsiktede sideeffekter, ikke er 
målrettede eller ikke lengre like relevant.  
 



Sjømatbedriftenes syn:  
 
Strukturkvoteordningene:  
 
Sjømatbedriftene har merket seg at regjeringen, i stortingsmeldingen, mener at man bør ta 
stilling til hvordan tidsbegrensningen knyttet til hjemfall av strukturkvoter skal håndteres hvis 
nytt kvotesystem etableres. I den sammenheng har vi også merket oss regjeringens uttalelse 
om at dersom dette spørsmålet står uavklart, vil det over tid skapes økende usikkerhet.  
 
Sjømatbedriftene viser til at avtalene knyttet til strukturkvoteordninger ble iverksatt i 2008, og 
hvor det slås fast at hjemfallet av strukturkvotene etter endt tidsperiode på (20/25 år) skal 
tilbakeføres direkte til den reguleringsgruppen (kvotegruppen) som fartøyet tilhørte på det 
tidspunkt strukturkvoteavtalene ble inngått. Dette er også en forståelse som har blitt uttrykt 
fra tidligere regjeringer og stortingsflertall. Vi har også merket oss regjeringens uttalelse i 
Granvoldenerklæringen, hvor de sier: «strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens 
utløp.»  
 
Sjømatbedriftene mener spørsmålet knyttet til hjemfall er både forutsigbart og velkjent, og 
ser ingen grunn til å endre på dette, og går derfor imot forslaget om å konvertere 
strukturkvoter til kvotefaktorer med 15 års lengre varighet enn gjeldende tidsbegrensning.   

 
Sjømatbedriftene viser til at dagens kondemneringsordning innebærer at fartøyet som tas ut 
av fiske ved strukturering må som hovedregel kondemneres. Behovet som lå bak dette 
kondemneringskravet har blitt vesentlig mindre enn det som var tilfellet tidligere. 
Sjømatbedriftene støtter regjeringens forslag om å avvikle kondemneringsordningen.  

 
Etablering av fellesskapets kvotebeholdning:  
 
Regjeringen foreslår en kvotebank der kvotebeholdningen fra 2021 skal bestå av opptil 4 
prosent av kvotene som fartøyene totalt har i dag. I løpet av de nærmeste årene vil så denne 
andelen øke slik at enkelte grupper må avgi bortimot 10 prosent av driftsgrunnlaget til 
kvotebeholdningen.  
 
Sjømatbedriftene viser videre til at regjeringen har estimert at utleie av kvoter for denne 
ordningen vil gi et økonomisk bidrag til staten på om lag 100 mill. kroner årlig.  
 
Regjeringen foreslår også at fellesskapets kvotebeholdning skal tilføres kvotefaktorer 
gjennom å trekke inn en andel på 20 pst. av strukturgevinsten knyttet til den foreslåtte 
adgangen om å kunne konvertere gjeldende strukturkvoteavtaler til en ny avtale med 15 års 
lengre varighet, og gjennom avkorting på 10 pst. av kvotene i nye strukturkvoteprosjekter 
som inngås.  
 
Sjømatbedriftene viser til at forslaget om statens kvotebank er det store nye forslaget i 
Kvotemeldingen. Sjømatbedriftene viser til at de foreslåtte reglene vil gi svært uønskede 
effekter. I praksis betyr forslaget at fiskerne mister 10 prosent. Og i tillegg skal dette inn i 
kvotebanken der banken kan leie ut til de samme fiskerne som er blitt fratatt kvotene. På den 
måten blir staten etter hvert den største eieren av fiskeritillatelser gjennom den foreslåtte 
kvotebanken. Dette sett i lys av at staten samtidig skal forvalte fiskeressursene og systemet 
rundt fiskeritillatelsene, innebærer forslaget at vi sitter igjen med en forvalter (staten) som er 
en stor eieraktør og som kan utøve forvaltning slik det passer den største eieren best, nemlig 
seg selv. Dette er etter Sjømatbedriftenes mening en sterk uønsket politikk.  
 
 
 



Sjømatbedriftene betrakter forslaget om fellesskapets kvotebeholdning som en ytterligere 
økonomisk utbytte fra næringen til staten, og i dette tilfellet fremstår det hele som en ren 
ressurskatt. Dette er et tema som har vært behandlet ved flere tidligere stortingsmeldinger, 
og hvor stortingsflertallets konklusjon har vært at næringens bidrag til fellesskapet har 
kommet gjennom en differensiert struktur som har skapt aktivitet i store og små samfunn 
langs kysten.  

 
Sjømatbedriftene mener en annen side ved innføring av en kvotebank vil være at det legger 
økt press på lønnsomheten i flåten, og bidrar til insentiver for ytterligere strukturering. Dette 
vil igjen også kunne føre til en større strukturering av industrien som vil kunne slå uheldig ut 
for flere av dagens aktører. Sjømatbedriftene mener videre at det vil være svært uheldig om 
en distriktsnæring med stort potensiale skal kreves for en særskatt (avgift) i stedet for å 
kunne ta ut sitt potensiale. Konsekvensene av forslaget bryter etter vårt skjønn med formål i 
deltakerloven, som er:  

 
«… til dels å tilpasse fangstkapasiteten i fiskeflåten til ressursgrunnlaget for å sikre 
en rasjonell og bærekraftig utnytting av de marine ressurser, samt øke lønnsomheten 
og verdiskapningen i næringen, og gjennom dette trygge bosetting i kystdistriktene, 
og legge til rett for at høstingen av de marine ressursene fortsatt skal komme 
kystfolket til gode».  
 
Vi anser at konsekvensene av forslaget vil være at man systematisk overfører verdier fra 
kystfolket og over til storsamfunnet.  
 
Sjømatbedriftene mener forslaget, først og fremst, vil innebære store konsekvenser for 
fiskere og rederier ved at hele inntektsgrunnlaget endrer seg. Videre må forslaget kunne 
betegnes som et linjeskift i norsk fiskeripolitikk, der det hele tiden har vært forutsatt at 
strukturkvotene skal tilbake til den fartøygruppen de tilhører og fordeles på alle båtene der. 
Selv om inn- og utleie kun kan foregå i samme grupper, er det liten tvil om at forslaget vil 
være mest gunstigst for de med størst kapitaltilgang, og som da kan betale høyest pris på 
markedsplassen for å få økt sin kvote med 20 pst. Sjømatbedriftene frykter forslaget vil 
kunne få negative konsekvenser for råstofftilgangen for industrien.  
 
Sjømatbedriftene registrerer at regjeringen selv påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til 
effekten av forslagene. Det er etter Sjømatbedriftenes oppfatning forholdsvis opplagt at en 
ordning med slikt inngripen gjøre det nærmest umulig å planlegge, og investere med så store 
uavklarte rammevilkår. Usikkerhet knyttet til planlegging og investeringer i flåten vil igjen 
kunne få store innvirkninger hos industrien, ved at det vil som nevnt kunne slå inn på 
forutsigbarheten knyttet til industriens råstofftilgang.  
 
Sjømatbedriftene ønsker også å påpeke at forslaget rokker ved dagens lottesystem. Selv om 
dette ikke vil berøre våre medlemmer direkte, mener vi det midt sagt er spesielt at 
regjeringen går inn for å redusere lønnen til de aller – aller fleste fiskere, mens det vil kunne 
gi økt lønn til de fiskere som jobber på de største rederiene og som har mulighet til å skaffe 
seg de ekstra kvotene.  
 
Sjømatbedriftene går imot den foreslåtte ordningen med å etablere fellesskapets 
kvotebeholdning. 
 
 
 
 
  

 



Sjømatbedriftenes konklusjon:  

 
 - Sjømatbedriftene støtter forslaget om å avvikle kondemneringsordningen.  
 
 - Sjømatbedriftene går imot forslaget om å konvertere strukturkvoter til 
   kvotefaktorer med 15 års lengre varighet enn gjeldende tidsbegrensning.  
 
 - Sjømatbedriftene går imot forslaget om å etablere fellesskapets  
   kvotebeholdning.  

 

Rammebetingelser for sjarkflåten 
 
Regjeringen foreslår følgende tiltak:  
 

• Erstatter gruppeinndeling etter hjemmelslengde med gruppeinndeling etter faktisk 
lengde.  

• Avvikler samfiskeordningen  

• Innfører en næringsfinansiert kondemneringsordning for fartøy under 11 (13) meter.  
 
Sjarkflåten består av fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde (13 meter for 
kystnot makrell) og har en særstilling i fiskeflåten.  
 
Flåten består i dag av nesten 1 400 fartøy, noe som tilsvarer over 60 pst. av alle fartøy i 
lukkede fiskerier.  
 

Gruppeinndeling etter faktisk lengde:  
 
Regjeringen foreslår at gruppeinndeling etter hjemmelslengde erstattes av en 
gruppeinndeling etter faktisk lengde.  
 
For å forhindre tilpasninger til dette forslaget ble det satt en skjæringsdato for 
fartøy/kvoteendringer 5. juli 2019 - supplert 12. juli 2019. 
¨ 
Forlaget innebærer at Finnmarksmodellens gruppeinndeling i fire grupper forblir uendret, 
men fartøyene inndeles i grupper etter sin faktiske lengde. Dette vil ha relevans for hvilken 
tilpasning det enkelte fartøy kan gjøre. Man kan kun strukturere innenfor samme gruppe og 
man kan ikke vokse med fartøylengde inn i ny gruppe eller redusere fartøylengde inn i ny 
gruppe.  
Vil man endre gruppe må man selge fartøy og kvoterettigheter i den gruppen man er i og 
deretter kjøpe seg inn i ønsket gruppe på nytt. 
 
Endring av fartøy vil på samme måte finne sted innenfor den lengdebegrensingen som 
gruppen har. 
 

Sjømatbedriftenes vurdering:  
 
Sjømatbedriftene er opptatt av at man legger til rette for at sjarkflåten får gode 
rammebetingelser, kan profesjonaliseres, fornyes og ha god lønnsomhet. Sjømatbedriftene 
vil samtidig understreke at sjarkflåten er viktig for fiskeindustrien, rekruttering av unge fiskere 
og aktivitet i kystsamfunn med nærhet til rike fiskeressurser.  

 
 
 



Dette innebærer at effektiviseringstakten over tid ikke bør være for rask, slik at resultatet blir 
at man sitter igjen med svært få gjenværende fartøy. Videre bør ikke prisene for 
fiskeritillatelser være for høye slik at terskelen for overgang fra åpen gruppe til lukket gruppe 
blir for høy for fiskere som ønsker sjarkfisket som sin næringsvei.  
 

Samfiskeordningen og innføring av næringsfinansiert kondemneringsordning:  
 
Samfiske i torskefiskeriene ble innført som en midlertidig ordning i 2010, og innebærer at to 
fartøy kan utgjøre et «aktivt» og et «passivt» fartøy. Intensjonen med ordningen var at eiere 
av enmannsdrevne sjarker sammen skulle fiske to kvoter på ett fartøy, for økt sikkerhet. 
Ordningen har imidlertid utviklet seg til at eiere av to fartøy fisker hele kvotegrunnlaget med 
ett fartøy. Ved kun å holde ett fartøy i drift kan fartøyeiere på den måten effektivisere driften.  
 
Ordningen har videre langt på vei fungert som en midlertidig strukturkvoteordning. Bruken av 
ordningen har vært økende. I 2017 og 2018 har det vært mer enn 250 samfiskelag slik at 43 
pst. av fartøy i gruppen med hjemmelslengde under 11 meter i det lukkede fisket etter torsk, 
var i samfiske i de to driftsårene.  
 
Regjeringen foreslår at samfiskeordningen i torskefiskeriene avvikles og at man skal innføre 
en kondemneringsordning for fartøy under 11 (13) meter. 
 
Regjeringen begrunner forslaget med å innføre en avgrenset næringsfinansiert  
kondemneringsordning med at samfiskeordningen avvikles.  
 

Sjømatbedriftenes vurdering:  
 
Sjømatbedriftene erkjenner at ordningen med samfiske ikke har fungert etter hensikten, i den 
forstand at den ikke praktiseres etter det som var hovedformålet med ordningen. Samtidig 
frykter Sjømatbedriftene at en avvikling av samfiskeordningen vil kunne medføre dårligere 
tilgang på råstoff for industrien. Dette vil igjen føre til at mange distriktsarbeidsplasser kan gå 
tapt.  
 
På den bakgrunn ønsker Sjømatbedriftene å opprettholde dagens samfiskeordning. Med 
dette som utgangspunkt samt at det ikke er behov for å redusere antall fartøy vil man også 
gå imot forslaget om en næringsfinansiert kondemneringsordning.  
 

Sjømatbedriftenes konklusjon:  
 

 - Sjømatbedriftene går imot regjeringens forslag om å avvikle   
   samfiskeordningen.  
 
 -  Sjømatbedriftene går imot regjeringens forslag om å innføre en 
    kondemneringsordning.  
 
 - Sjømatbedriftene støtter regjeringens forslag om å erstatte dagens 
   gruppeinndeling etter hjemmelslengde med gruppeinndeling etter faktisk 
   lengde.  

 
 
 
 
 
 



Tiltak for å bidra til rekruttering og ekstrakvoteordningen 
 
 Regjeringen foreslår følgende tiltak: 
 

▪ åpne grupper opprettholdes,  
▪ kystfiskekvoten videreføres,  
▪ Fartøyeiere i åpen gruppe som er under 30 år skal gis et kvotetillegg i 5 år.  
▪ fartøyeiere under 30 år i åpen gruppe gis et kvotetillegg tatt av kvoten til åpen gruppe 
▪ skole og lærlingekvoter videreføres 
 

I meldingen drøftes ulike ordninger med spesifikke formål som skal inndekkes gjennom 
avsetning til en såkalt ekstrakvoteordning. Det kan se ut som at regjeringen også legger til 
grunn at kvantum til ferskfiskordningen skal inngå i ekstrakvoteordningen. I dag dekkes 
denne ordningen innenfor fartøyenes egen gruppekvote i lukket gruppe. 

 
Sjømatbedriftenes vurdering 
 
Sjømatbedriftene mener de foreslåtte tiltakene er fornuftige forslag, og støtter i all hovedsak 
regjeringens forslag til tiltak.  
 
Regjeringen foreslår at det kan avsettes inntil fem prosent av kvoten til ordninger som 
ferskfiskordningen. Dette tilsvarer det kvantum som har vært avsatt de siste årene. 
Regjeringen foreslår at kvantumet skal avsettes innenfor de enkelte gruppekvotene og ikke 
av totalkvoten (før fordeling mellom kyst og hav).  
 
Sjømatbedriftene mener regjeringens forslag vil medføre et press fra trålerflåte og 
autolineflåte om å bli fritatt fra disse avsetningen siden kun en liten del av flåten vil kunne 
levere fersk fisk. Sjømatbedriftene frykter at dette, på sikt, vil kunne redusere ordningen med 
30-40%, noe som vil være svært negativt for industrien. Ordningene bør derfor videreføres 
som en avsetning av totalkvoten som i dag.   
 
Sjømatbedriftene viser til årets situasjon rundt ferskfiskordningen og mener det bør etableres 
en mer forutsigbar ordning.  
 
På den bakgrunn foreslår vi at man gjennomfører følgende tiltak:  
 

• Ferskfiskordningen integreres som en del av reguleringen, slik at den for fremtiden 
ikke blir behandlet som en særordningen men som en ordinær ordning.  

• Fremtidig kvotegrunnlag settes til minimum 17 200 tonn (2018-nivå)  

• Oppstart av ordningen settes til 1. juli med 30% innblanding, og som økes til 50% fra 
1. oktober.  

 
Sjømatbedriftene mener det er godt dokumentert at ordningen bidrar til å sikre norske 
industriarbeidsplasser, bidrar til at en større del av fisken bearbeides i Norge, bidrar til økt 
fangst av andre arter, og sikrer helårlige industriarbeidsplasser langs kysten, noe som 
samsvarer godt med regjeringens strategi på området.  

 
 
 
 
 
 
 



Sjømatbedriftenes konklusjon:  
 

 
 - Sjømatbedriftene støtter i all hovedsak regjeringens foreslåtte, tiltak under 
   dette kapitlet, slik de fremkommer i stortingsmeldingen.   
 
 - Sjømatbedriftene går imot regjeringen forslag om at ferskfiskeordningen skal 
   avsettes innenfor de enkelte gruppekvotene, og vil be stortinget om å legge 
   til rette for en mer forutsigbar ferskfiskeordning, slik det fremkommer i  
   ovennevnte forslag fra Sjømatbedriftene.  
    

 
Pliktsystemet for torsketrålere 
 
Regjeringen foreslår følgende tiltak: 
 

▪ Opprettholde dagens aktivitetsplikt, på gjeldende vilkår.  
▪ Dagens primære tilbudsplikt opprettholdes. 
▪ Den sekundære tilbudsplikten endres til å omfatte Nord- Norge.  
▪ Avregningsperioden for bearbeiding endres fra hver omsatte fangst til månedlig 

avregning. 
▪ Bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 pst. til 75 pst. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering 
 
Regjeringens forslag på dette området er i stor grad en videreføring av dagens politikk hvor 
industrien i liten grad har en strategisk fordel av råstoffet med leveringsplikt.  
 
Sjømatbedriftene mener det også er viktig å se på andre forslag for å sikre industrien god 
tilgang på råstoff, og viser bl.a. til at tidligere fiskeriminister Per Sandberg foreslo i 2017 å 
overføre deler av kvotene til kystflåten som leverer ferskt råstoff til industrien. Dette kan være 
et alternativ, og som vi ber komiteen vurdere nærmere.  
 
Sjømatbedriftene har merket seg at den sekundære tilbudsplikten endres til å omfatte Nord-
Norge. I dagens system er det slik at dersom de primært tilgodesette anleggene ikke ønsker 
å ta imot fangst, skal fangsten tilbys anlegg i regionen (Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, og 
Nord-Troms, Nordland og resten av Troms). Det er dette som omtales som den sekundære 
tilbudsplikten. For å til rette for at for at all sjømatindustri i Nord-Norge skal få samme tilbud 
om fangst, dersom den primære tilbudsplikten ikke oppfylles ønsker regjeringen å gå bort fra 
disse regionene og i stedet utvide den subsidiære tilbudsplikten til hele Nord-Norge.  
 
Dette vil forenkle pliktsystemet og gi sjømatbedrifter i Nord-Norge likere konkurransevilkår til 
å by på tilbudspliktig råstoff for norsk bearbeiding.  

 
Dersom ingen vil kjøpe fangsten i medhold av den primære eller den sekundære 
tilbudsplikten, mener regjeringen at råstoffet fortsatt skal kunne  omsettes fritt, innenfor 
rammene for omsetning av fangst i første hånd.  

 
 
 
 
 
 



Sjømatbedriftenes konklusjon 
 

 
Sjømatbedriftene støtter regjeringens forslag til tiltak slik de fremkommer 
under dette kapitlet.  
 

 
Fangstbasert aquakultur 
 
Sjømatbedriftene ønsker med dette å fremsette følgende forslag, og ber komiteen ta dette 
med seg i det videre arbeidet med kvotemeldingen.  
 
Det har sporadisk siden 90 tallet vært drevet fangst – levendelagring – og fôring av torsk i 
merd. Aktiviteten har gjennom de siste 20 år vært mye «av og på» grunnet perioder med 
høye kvoter, mangel på kunnskap og dårlig sammenheng mellom prising på levedyktig 
materiale - og priser i markedet. Kunnskapsnivået på hvordan en skal fiske torsk til videre 
oppbevaring/produksjon i merd - og hvilken fisk som egner seg best til formålet er betydelig 
styrket de senere år. Innføringen av kvotebonusordning til levendefangst har bidratt til en 
positiv fremdrift der det er gjort betydelige investeringer på flåteleddet, i merdanlegg, 
akklimatisering, fôr/fôring, sorteringsutstyr mv.  
 
Sjømatbedriftene viser til at erfaringene fra de siste 3-5 års fangst - og drift av 
levendelagringsprosjekter viser at hovedmålsettingen med økt verdiskaping og 
markedstilpassing er svært begrenset utnyttet, sett ut fra potensialet der en kunne lagt til 
grunn en vektøkning gjennom fôring, med tilhørende tilgjengelighet av en bedre betalt vare i 
perioder der det er lite fersk torsk tilgjengelig. Det er underveis dessverre også avdekket at 
dagens regelverk, som i stor grad bygger på tillit også har hatt tilfeller av klare regelbrudd. 
Sjømatbedriftene vil påpeke at næringen er ung, noe naturlig nok også gjenspeiles i 
utforming av dagens regelverk. En videreutvikling av regelverket rundt fangstbasert lagring - 
og fangstbasert aquakultur er en nødvendighet i det å skape en bærekraftig næring med like 
konkurransevilkår for utøverne – og ikke minst økt verdiskapning.  
 
Sjømatbedriftene viser til at det er gjennom prøving og feiling generert mye kunnskap på 
levende fangst/lager/oppdrett. En kan ut fra generert kunnskap se at der er et betydelig 
potensial for økt verdiskaping gjennom utvikling, og profesjonalisering av denne næringen. 
Dog vil mulighetsbildet være større om en bygger opp næringen under langsiktige 
rammebetingelser hvor der gis intensiver i hele verdikjeden. På den måten utløses 
investeringsviljen i hele kjeden - fra fangst til solgt produkt. Sjømatbedriftene mener dette er 
viktig for at myndighetene skal kunne legge best mulig til rette for næringen, og derigjennom 
utløse investeringsvilje i hele verdikjeden.   
 
Sjømatbedriftene vises for øvrig til regjeringens målsetting om en femdobling av 
verdiskapning fra den blå åker frem mot 2050. Vill torsk er en begrenset ressurs 
med store markedsmuligheter, hvor målet derfor må være økt biomasse til en bedre 
salgspris pr kilo produkt. 
 

Sjømatbedriftene mener derfor at kvotefordeling til levendefangst i sin helt bør legges inn i 
aquakulturregelverket. Størrelsen på kvoten bør legges på et kommersielt nivå, og da på om 
lag 10.000 tonn første år. 
 
 
 

 



Sjømatbedriftenes forslag  

 

- Innmelding av fangst inn i samme system som utsett av laksesmolt på  
  lokalitet. 
 
- Innmelding antall og snittvekt.  
 
- Oppgjør for fisken, og dertil kvotetrekk må være lik som for annet fiskekjøp 
  (seddel på sekundet). 
 
- Fiskeren skal ikke eie fisken i andre sine oppdrettsanlegg. Systemet skal ikke 
  være basert på ren tillitt, men pålagt kontroll. 
 
- Lokaliteten må være godkjent for aquakultur, med dertil sertifiserte anlegg og  
  fortøyninger – registrert i havbruksloggen. 
 
- Det skal være lovfestet en minstepris rund vekt, der kun godkjente  
  aquakulturanlegg skal kunne kjøpe levende torsk av fisker.  
  
- Størrelsen på kvotebonusen bør justeres med totalt avsatt kvote for  
  fangstbasert aquakultur. 
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